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A crise pós pandemia COVID-19 
 

 

O Papa Francisco falou recentemente sobre a devastação da pandemia da Covid-19 no 
mundo e como este é um dos temas de nossa próxima Assembleia Internacional 
gostaríamos de compartilhar com vocês algumas das ideias do Papa, bem como uma breve 
análise das consequências que a Covid-19 deixou nos diferentes extratos da sociedade. 

Terminamos compartilhando algumas das ações que foram realizadas nos grupos da AIC 
para atender a algumas das necessidades que surgiram durante esta terrível crise na vida 
de nossos irmãos e irmãs que vivem na pobreza.  

 

Papa Francisco nos diz  

 

“[Na pandemia], todos nos sentimos frágeis, todos necessitados de assistência; nenhum 
totalmente autônomo, nenhum completamente auto-suficiente. Mas agora não podemos 
desperdiçar a percepção da necessidade de solidariedade, seguindo em frente como se 
nada tivesse acontecido. [...]  

Os crentes na pós-pandemia, assim como os sensibilizados à nossa fragilidade e 
responsabilidade, são chamados ao cuidado; a cuidar da humanidade em todas as suas 
dimensões. [...] 

Mas como empreender esta árdua missão? Por onde começar? Ouvindo os mais fracos, 
dando voz aos mais frágeis, fazendo eco de uma solidariedade global que diz respeito, antes 
de tudo, aos pobres, aos necessitados que mais sofreram com a pandemia, o que trouxe à 
tona a iniquidade das desigualdades no planeta. [...] 

Sejamos próximos de todos, mas especialmente dos muitos esquecidos de hoje, dos 
marginalizados, dos setores mais fracos e mais pobres da sociedade. [...] 

O que lhes proponho não é apenas uma forma de ser mais sensível e solidário, mas um 
caminho de cura para nossa sociedade [...] porque é precisamente a miséria que permite a 
propagação de epidemias e outros grandes males. [...] O maior fator de risco de nosso 
tempo ainda é a pobreza. [...] Enquanto a desigualdade e a injustiça continuarem a se 



 

enfurecer, os vírus piores que o Covid não cessarão: os do ódio, da violência e do 
terrorismo.” 

 – Trechos do discurso do Santo Padre durante o VII Congresso de 
Líderes das Religiões Mundiais e Tradicionais, Cazaquistão, 14/09/2022 

 

                                                                 Crises Paralelas 

 

A pandemia e a educação 

A pandemia da Covid-19 interrompeu a educação em mais de 150 países e afetou 1,6 
bilhões de estudantes. A resposta educacional durante a fase inicial da pandemia 
concentrou-se na implementação de modalidades de aprendizagem remota como uma 
resposta de emergência. O objetivo era atingir todos os estudantes, mas nem sempre foi 
bem-sucedido. 

Infelizmente, o acesso à infraestrutura digital e à conectividade continua extremamente 
limitado nos países mais pobres do mundo.  

E embora a pandemia demonstre a necessidade de maior conectividade, ela poderia 
ampliar a divisão digital, uma vez que o investimento privado é limitado e o financiamento 
público é desviado para tratar de prioridades políticas urgentes, tais como saúde e proteção 
social. 

O impacto a curto e longo prazo da crise do coronavírus (Covid-19) na educação das crianças 
será profundo. 

A pandemia e o fechamento de escolas não só ameaçaram a saúde e a segurança das 
crianças através do aumento da violência doméstica e do trabalho infantil, mas também 
afetou substancialmente o aprendizado dos alunos. Um relatório indica que em países de 
baixa e média renda, a proporção de crianças vivendo na pobreza de aprendizado, que já 
excedia 50% antes da pandemia, poderia chegar a 70% em grande parte como resultado do 
longo fechamento de escolas e da relativa ineficácia do ensino à distância.  

Crianças em países como o Brasil, Paquistão rural, Índia rural, África do Sul e México, entre 
outros, apresentam perdas substanciais em matemática e leitura. Os efeitos do Covid-19 na 
educação podem durar décadas e não só causar perda de aprendizagem a curto prazo, mas 
também reduzir as oportunidades econômicas a longo prazo para esta geração de 
estudantes. 

Com as condições econômicas forçando as famílias a tomar decisões de gastos difíceis, a 
preocupação com as taxas de abandono escolar aumentou.  

 

 



 

Crise Alimentar  

Segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), o número 
total de pessoas que sofrem de desnutrição poderia aumentar entre 83 e 132 milhões até 
2020 devido à pandemia.  

Além disso, as crianças - meninos e meninas - também são vulneráveis ao aumento global 
da insegurança alimentar que afeta as pessoas tanto em ambientes rurais quanto urbanos. 
Mesmo antes do surgimento da pandemia, o número de pessoas que sofriam de 
subnutrição estava aumentando.  

Conflitos e violência  

Em muitos lugares, a insegurança alimentar e as pandemias agravaram o impacto da 
fragilidade, do conflito e da violência, revertendo potencialmente os ganhos de 
desenvolvimento. Em 2000, 1 em cada 5 pessoas extremamente pobres do mundo vivia em 
países com fragilidade e conflito. Desde então, o número de pessoas pobres que vivem em 
tais ambientes tem continuado a aumentar. 

Hoje, cerca da metade dos pobres do mundo são afetados por situações de fragilidade e 
conflito. De fato, a pobreza está se concentrando em tais lugares, onde até dois terços dos 
extremamente pobres do mundo estarão vivendo até 2030. É provável que a Covid-19 
acentue ainda mais esta tendência. 

Deterioração acelerada da economia 

As restrições estabelecidas para controlar a propagação do vírus tiveram um enorme 
impacto sobre o crescimento econômico. A Covid-19 desencadeou uma crise global sem 
precedentes, uma crise de saúde global que, além de exigir um enorme custo humano, está 
levando à mais profunda recessão global desde a Segunda Guerra Mundial. Até 2023, 
espera-se que a economia global e a renda per capita encolham, empurrando milhões de 
pessoas para a pobreza extrema. 

 

O impacto da pandemia nos vários grupos  

 

Os novos Pobres  

Nos últimos 12 meses, a pandemia atingiu mais duramente os pobres e vulneráveis, e pode 
empurrar milhões de pessoas a mais para a pobreza. Este ano, após décadas de progresso 
constante na redução do número de pessoas que vivem com menos de 1,90 dólares por dia, 
o Covid-19 marcará o primeiro revés na luta contra a pobreza extrema em uma geração. 



 

Análise mais recente adverte que o Covid-19 empurrou mais 88 milhões de pessoas para a 
pobreza extrema este ano, e que este número é apenas um ponto de partida. Na pior das 
hipóteses, poderia chegar a 115 milhões. 

Efeitos da pandemia nas mulheres  

A crescente desigualdade de gênero na saúde e ameaça seu desenvolvimento e bem-estar. 
Durante os confinamentos para conter a propagação do vírus, as mulheres passaram mais 
tempo em casa, um lugar pandêmico teve um impacto desproporcional sobre as mulheres, 
o que contribuiu para aumento da violência doméstica, visto que não era seguro para 
muitas. Durante esses períodos, as ligações para as linhas de atendimento à violência 
doméstica aumentaram 40% em alguns países.  

A pandemia também teve um impacto marcante na saúde da mulher. Embora se saiba que 
as mulheres são ligeiramente menos propensas a desenvolver a doença grave da Covid-19 
do que os homens, também se sabe que em áreas marginalizadas elas eram mais propensas 
a serem diagnosticadas mais tarde do que os homens. E quando foram diagnosticadas, elas 
morreram mais cedo, sugerindo que mais mulheres não receberam os cuidados adequados 
a tempo. 

A Covid-19 também aumentou a mortalidade materna. Nos países pobres, as futuras mães 
tiveram que equilibrar o medo da infecção com a incerteza de não saberem se conseguiriam 
realizar o parto com segurança em uma unidade de saúde, e muitas não tiveram os cuidados 
necessários a tempo. Os governos devem abordar estas profundas desigualdades para 
enfrentar a atual crise sanitária e construir um futuro melhor para as mulheres e meninas 
nas regiões mais pobres do mundo. 

Efeitos nas pessoas de 3ª. Idade  

A crise da Covid-19 abalou o mundo, e especialmente os idosos que queríamos proteger, 
isolando-os. As conseqüências que se seguiram para muitos deles destacaram as 
necessidades vitais dos idosos, convidando-nos a adaptar nossas ações da AIC para 
responder da melhor maneira possível. A sociedade civil e o Vaticano também reagiram, 
cada um à sua maneira, para que os idosos fossem tratados com respeito e rodeados de 
afeto até o final. 

Muitos grupos da AIC responderam a um questionário lançado pela Rede Crescendo em 
outubro de 2020, por ocasião do Dia Internacional das Pessoas Idosas. Estas respostas estão 
listadas em sua Newsletter No. 18:  

 Este período de confinamento e  portanto de proibição de contatos, foi vivido como 
uma terrível solidão. Incapazes de sair ou de se deslocar, os idosos perderam grande 
parte de sua memória e mobilidade.  

 Nos lares dos idosos, a situação era terrível: todas as visitas foram suspensas e, apesar 
da dedicação de muitos, havia falta de médicos e de pessoal para cuidar dos residentes.  



 

 Em alguns casos, a admissão no hospital foi negada porque não havia um ventilador 
para os idosos. Muitos idosos morreram sem que suas famílias pudessem dizer adeus, 
estar ao seu lado em seus últimos momentos ou estar presentes no funeral. 

Esta situação dramática provocou uma reação: a sociedade civil se mobilizou, grupos da AIC 
se juntaram a outros grupos e muitos jovens responderam ao chamado com renovado 
interesse e carinho pelos idosos. 

As necessidades vitais dos idosos vieram à tona: uma necessidade vital de amizade e 
relações familiares, intercâmbio espiritual e necessidades básicas (alimentação, abrigo, 
cuidados). 

 Contatos humanos  

Esses contatos permitem que os idosos existam através de intercâmbios, reuniões e 
comunicação. É importante dedicar tempo para ajudá-los a unificar suas memórias, que 
muitas vezes estão dispersas, escutando ativamente, não decidindo por eles, 
respeitando tudo o que é expresso, valorizando seu desejo de ser útil, de estar a serviço, 
de transmitir.  

 Acompanhamento espiritual  

Durante o confinamento este acompanhamento espiritual foi essencial: como ajudar a 
refletir sobre as questões sobre o sentido da vida, da morte, da vida após a morte...? 
Pode-se assistir ou seguir juntos no rádio programas que oferecem momentos de 
oração, meditações, especialmente durante fortes tempos litúrgicos. Quando possível, 
podemos propor intercâmbios em pequenos grupos, compartilhando a Palavra de Deus, 
rezando o terço, liderando os tempos de oração intergeracionais.  

O Papa Francisco enfatizou que os avós e os idosos são um valor e um presente tanto 
para a sociedade quanto para as comunidades eclesiais.  

O Dicastério para Leigos, Família e Vida afirma que “a experiência de vida e fé dos idosos 
pode ajudar a construir sociedades conscientes de suas raízes e capazes de sonhar com 
um mundo mais solidário”. 

 Atenção as necesidades básicas (alimentação, moradia, cuidados com a saúde)  

Isto é feito principalmente através de ajuda direta, mas não esqueçamos que os 
membros da AIC têm um papel no alerta da sociedade civil para situações de pobreza 
em nível local. 

Em nível internacional, a AIC está seguindo de perto a abordagem do Conselho de 
Direitos Humanos (CDH), uma agência da ONU em Genebra, que vem trabalhando há 
vários anos para promover uma convenção sobre os direitos das pessoas idosas. A 
primeira resolução marca um importante passo em frente na promoção dos direitos das 
pessoas idosas e no combate à discriminação com base na idade em todo o mundo.  

  



 

 

Conclusão 

 

Como vimos na análise anterior, a situação mundial é complicada e nossos esforços para 
ajudar os mais pobres devem ser multiplicados e, como São Vicente de Paulo nos ensinou, 
“devemos correr para os pobres como se fôssemos apagar um incêndio”. 

Perguntas para seguir preparando nossa Assembleia Internacional de 2023  

Partindo da recomendação do Papa Francisco, ainda hoje válida: “Que o que está 
acontecendo nos abale por dentro” (Homilia, II Domingo da Páscoa, 19 de abril de 2020), e 
levando em conta este momento de preparação para a Assembléia Internacional, ou seja, 
a Ouvir a Realidade:  
 

1. Quais dos efeitos da pandemia em crianças, jovens, mulheres e idosos são os mais 
urgentes para a AIC? (máximo quatro)  

2. Quais são os apelos da pandemia para uma sociedade mais justa e amiga do meio 
ambiente (máximo três)?  

3. Quais foram as principais realizações e as principais dificuldades em nosso serviço 
aos pobres durante este tempo? (máximo quatro)  

4. Quais são os sinais dos tempos atuais que nos chamam a uma maior conversão 
pessoal, comunitária, pastoral, estrutural, missionária e sinodal? (máximo seis)  

  



 

 

Algumas ações da AIC que foram realizadas para atender 
às necessidades decorrentes da pandemia 

 

A rede de voluntárias AIC em todo o mundo respondeu a tantas necessidades que surgiram 
durante e após a pandemia. Aqui estão apenas alguns deles.  

Muitos voluntários se organizaram para alimentar tantas pessoas que perderam seus 
empregos e se encontram em extrema pobreza. Em alguns casos, como no Equador, eles 
promoveram a criação de jardins urbanos e usaram sua colheita para produzir alimentos 
para distribuir às pessoas necessitadas. 

Os jovens estavam apoiando os voluntários em vários países, distribuindo alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIC Venezuela AIC Equador 

AIC Espanha AIC Reino Unido AIC Itália 



 

 

 

 

 

 

 

 

Outros grupos têm se envolvido no apoio às crianças que, sem computadores, não 

poderiam continuar seus estudos em casa. Os voluntários fizeram campanha e forneceram 

a muitas crianças os meios para continuar sua educação enquanto estavam em 

confinamento.  

Eles também acompanharam as crianças, oferecendo-lhes tutoria quando certas 
necessidades foram identificadas, bem como apoio psicológico e orientação espiritual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AIC Alemanha AIC França 

AIC Argentina AIC Líbano 

AIC Egito AIC Filipinas 



 

 

Em outros países, os voluntários ensinaram às mulheres como fazer sabão, desinfetantes 

e costurar máscaras.  

Em alguns casos eles usavam esses produtos para manter a higiene em suas casas e prevenir 

o contágio e em outros casos era uma forma de dar às mulheres as ferramentas para 

comercializar os produtos que elas fabricavam e ganhar uma renda para suas famílias. 

Muitos grupos também foram ativos na organização de oficinas de conscientização e 

prevenção contra a Covid-19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIC Burundi 

AIC Nigéria 

AIC Madagáscar 

AIC Brasil 



 

 

Em vários países, eles acompanharam os idosos levando alimentos a seus lares e 

acompanhando-os em sua solidão.  

Durante os confinamentos, vários grupos da AIC multiplicaram as chamadas telefônicas 

para receber notícias uns dos outros e assim reduzir o isolamento. Em alguns casos, o uso 

de ferramentas digitais tornou possível a organização de reuniões virtuais com famílias. 

Todas essas ferramentas ainda são relevantes para manter contato com famílias que estão 

muitas vezes distantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIC Ucrânia AIC Cuba AIC Colômbia 


